TIEDOTE 2 / 2012
PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA: 11.02.2012 klo 14.13-16.57

LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen, varapj
Vesa Jurvanen, jäsen
Kalevi Lehikoinen, jäsen
Jorma Manninen, jäsen
Benny Eriksson, varajäsen
Heikki J. Koskinen, varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Seija Marteva, taloudenhoitaja (§ 1-5)
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET ASIAT:
TALOUSASIAT
Taloudenhoitaja Seija Marteva esitteli yhdistyksen tuloslaskelman vuodelta 2011 ja
korosti yhdistyksen vakavaraisuutta.
TAPAHTUMAKALENTERI
Hyväksyttiin yhdistykselle tapahtumakalenteri vuodelle 2012. Sitä täydennetään
tarvittaessa. Tapahtumakalenteri on nähtävillä kotisivuilla ja keväästä syksyyn
puutarha-alueen ilmoitustaululla.
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Kevätkokousta valmistellaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Jäsenistölle
lähetetään kutsun mukana kevättiedote, jäsenkysely, toimintakertomus, tilinpäätöspaperit ja laskut. Kevätkokouksessa annetaan kerhotalokatsaus
kokonaissuunnittelusta.
KERHOTALON KORJAUS JA KOKONAISSUUNNITTELU
Kerhotalon lattian kustannusarvio vuodelle 2012 on 10.000 €. Kevätkokoukseen
tulevat tarkemmat arviot kerhotalon eri kustannuksista kuten mm. kalustuksesta,
äänentoistolaitoksista ja valaistuksesta.
Kerhotalon remontti jatkuu riippuen ilmoista huhtikuussa.
Arkkitehti Simo Freese tulee kevätkokoukseen kertomaan eri vaihtoehdoista
koskien kerhotalon ja sen ympäristön kokonaissuunnittelua. Syyskokouksessa
tullaan tekemään periaatepäätös kokonaissuunnittelusta mm. mahdollisesta
lisärakentamisesta ja suunnitelman toteuttamisen rahoituksesta. Kesällä
järjestettävillä kehittämispäivien aiheena tulee olemaan kerhotalon ja sen
ympäristön kokonaissuunnitelma, jolloin yhdistyksen jäsenillä on myös
mahdollisuus ilmaista näkemyksiään asiasta.

TIEDOTTAMINEN
Hyväksyttiin, että tiedotustoimikunnan tavoitteena on:
-

tukea yhdistyksen toimintaa avoimella ja viivyttelemättömällä tiedottamisella, joka
hyödyntää käytössä olevia tiedotuskanaviamme: nettisivuja, sähköpostilistaa,
ilmoitustauluja, yhdistyksen kokouksia ja muita jäsentilaisuuksia sekä PaPu-lehteä
ja muita tiedotteita (postilaatikkotiedotus), Siirtolapuutarhalehteä

-

huolehtia siitä, että jäsenillä on oikeaa ja ajantasaista tietoa yhteisistä tilaisuuksista,
palveluista, aluetta koskevista päätöksistä, ohjeista ja toimintatavoista ja että tieto
on vaivatta saatavissa

-

tarjota yhdistyksen jäsenille osallistumismahdollisuuksia ja kanavia vaikuttaa
yhdistyksen toiminnan kehittämiseen sekä vahvistaa yhteishenkeä alueella

-

vahvistaa yhdistyksen asemaa edistyksellisenä ja ympäristöystävällisenä
siirtolapuutarhana.
Päätettiin, että Papu-lehti ilmestyy kesällä kaksi kertaa.

TALVIPÄIVÄT
Johtokunta järjestää talvipäivät 04.03.2012 klo 11-13 ulkoilmatapahtumana, jossa
tarjolla kuumaa mehua ja grillimakkaraa..
MUUT ASIAT
Hyväksyttiin kerhotalon ja sen käytön ohjeet vuokrankorotusmuutoksin. Päätettiin
nostaa kerhotalon vuokria siten, että perjantain vuokra on 170 € ja lauantain 200 €.
Johtokunta keskusteli vuokraajan mahdollisten kerhotalon käytön laiminlyöntien
korvaamiskustannuksista. Johtokunta päätti jatkossakin määritellä laiminlyönnin
korvausmaksun tapauskohtaisesti.
Siirtolapuutarhaliiton sähköpostiosoite on muuttunut ja kotisivut on uusittu.
Puheenjohtaja Heli Ahola on valittu Aluejärjestön toimikuntaan, joka suunnittelee
uuden visuaalisen ilmeen aluejärjestölle.

